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First Cow. Estados Unidos, 2019. Cor, 121 min. Western |  Dirección:  Kelly Reichardt |  Guión: Jonathan Raymond,
Kelly Reichardt | Fotografía: Christopher Blauvelt | Música: William Tyler | Elenco: John Magaro (Cookie), Orion Lee
(Lu), Toby Jones (Factor), Ewen Bremner (Lloyd), Scott Shepherd (capitán) | Produción: Film Science, A24, IAC Films
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Festival de Xixón 2020
Mellor Película (Albar)
Círculo de Críticos Nova York 2020
Mellor Película

SINOPSE
a

Cookie, o cociñeiro duns trampeiros
que cruzan o territorio de Oregón en
1820, únese a Henry Brown, un refu-
xiado, para levar a cabo una das pri-
meiras expedicións desde o afastado
Oeste até China. Durante esta etapa,
os europeos asentados e os nativos
americanos intercambiaban todo tipo
de bens mentres os estranxeiros ten-
taban asentarse na rexión. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como foi adaptar cinematografica-
mente The Half-Life?
The Half-Life foi o primeiro que lin de
Jon Raymond. Grazas a iso, traballei
con el en Old Joy. É unha novela que
abarca 40 anos do século XIX e ten
lugar en dous continentes, polo que
adaptala  sempre  estivera  fóra  do
meu  alcance.  Ao  longo  dos  anos,
Jon e eu reflexionabamos sobre co-
mo poderiamos convertela nun pro-
xecto factible, e por fin recentemente
conseguimos idear First Cow.

Como ideaou a  estética  do  filme
co  seu  director  de  fotografía  de
confianza, Chris Blauvelt?
Antes de reunirme con Chris, elaboro
unha guía visual que dá unha idea do
aspecto, o ton e a estratexia básica
de rodaxe. Para First Cow, revisamos
Contos da lúa pálida e  A Triloxía de
Apu, que se desenvolven en aldeíñas
marxinais.  As  pinturas  de  cowboys
de  Frederic  Remington  servíronnos
de guía para a cor, con azuis e ver-
des turbios e luces de cor coral.  Re-
pasamos o guion unha e outra vez e

fomos explorando lugares nos que
rodar.
a

Como elixiu os protagonistas?
Tanto John como Orion chegaron a
través da directora de casting Gayle
Keller. Coñecía a Magaro por Carol,
e  a  primeira  vez  que  falamos  por
Skype fíxome pensar que tiña bas-
tante  en  común  con  Cookie.  Non
parecía  unha  opción  evidente,  así
que  alegroume moito  que  quixese
participar.  Miramos  centos  de  ac-
tores para King Lu. O desafío para
min con el consistía en que era un
híbrido  de  dous  personaxes  do  li-
bro, así que non sabía do todo que
estaba a buscar. Orion fixo tres ou
catro lecturas de guion, cada unha
delas interesante  á súa maneira,  e
foi un descubrimento fantástico.
John e Orion tiñan formas de traba-
llar moi diferentes. John é máis in-
trospectivo e non lle gusta moito fa-
lalo todo, mentres que Orion quere
saber exactamente a posta en esce-
na, o cal foi moi gracioso porque as
súas formas de actuar reflectían en
gran medida a dinámica entre Coo-
kie e King Lu. 
a

A música de William Tyler é am-
biental  e  evocadora,  e  non  soa
nada alleo a ese período.
Tyler uniuse tras varios intentos de
usar  unha  música  máis  auténtica
daquela  época.  Nada  chegaba  a
funcionar,  canto máis  nos  achega-
bamos ao “real”, máis se parecía a
un  programa de  televisión.  Esque-
cinme diso e veu William á sala de
edición. Tocou sobre un borrador da
película, só para ver como quedaba,
e gustounos.

Sempre monta as súas películas.
É importante ter ese control? Mu-
dou moito o seu proceso?
Gusta moito que che dean as túas
propias gravacións e poder manipu-

lalas nunha contorna tranquila, des-
pois  de  todo  o  trafego  da  rodaxe.
Facer a montaxe canaliza como gra-
vo as películas, pensando en como
quedarán xuntos os planos ao idear
unha escena. Para a mestura de son
e a corrección  de cor  xa delego  o
control.
a

A que referencias visuais recorreu
para a produción e o vestiario?
Como  First Cow ten lugar en 1820,
non  tiñamos  fotos,  só  uns  cantos
gravados dos primeiros exploradores
da  rexión.  Investigamos  principal-
mente os escritos da época. A dese-
ñadora de vestiario April Napier ato-
pou un grupo de mulleres de Powers
(Oregón) que fabricaron todas as ca-
pas e chapeus de cedro. 
a

En First Cow hai certa resonancia
contemporánea na forma de tratar
o capitalismo ou as divisións so-
ciais.  Convida  a  ser  interpretado
como un filme político.
Eu diría que, en certo xeito, todas as
películas son políticas. É algo intrín-
seco a todo o que nos interesa. On-
de reside o poder? Onde encaixa a
xente,  e  como  inflúe  iso  en  como
nos tratamos os uns aos outros? To-
do  iso  parece  estar  no  centro  das
historias.  Pero  logo,  con  sorte,  as
películas  tratan  en  realidade  sobre
personaxes individuais en situacións
individuais.
a

Non falamos aínda sobre a vaca.
Evie. Seleccionámola de entre unha
chea de fotos, era a que tiña os ollos
máis grandes. Algo característico de
traballar con animais é que hai que ir
máis  lento.  Os  equipos  de  rodaxe
non están afeitos a traballar amodo.
Pero  con  Evie,  ou  cos  cabalos  en
Certain  Women,  temos  que  mover-
nos a cámara lenta para porllo máis
fácil ao animal. Se tentas loitar cont-
ra iso, non fas máis que frustrarte.
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